
 

POSION KUNTA TIETOSUOJASELOSTE  
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679)  

 

 

 
1  
Rekisterinpitäjä  

Nimi 

Posion kunta/ tarkastuslautakunta 

Osoite 

Kirkkotie 1, 97900 POSIO 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

puh. 040-8012 204, sähköpostiosoite: info@posio.fi 

2 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa  

Nimi, puhelin, sähköposti 

vs. hallintojohtaja Eija Ahola, 040-8012 204, eija.ahola@posio.fi 

Osoite 

Kirkkotie 1, 97900 POSIO 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

Sähköposti: info@posio.fi, puh. 040-8012 204 

3 
Tietosuojavastaava  

Yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

IT-päällikkö Jarmo Pyhtinen, 040-8012 211, jarmo.pyhtinen@posio.fi 

4 
Rekisterin nimi  

Posion kunnan kuntalain 84 §:n mukainen sidonnaisuusrekisteri. 

5 
Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus  

 

 

 

 

 

 

Henkilötietoja käsitellään kuntalain (410/2015) 84 §:n lakisääteisen ilmoitusvelvollisuuden 
perusteella. Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus 
johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavassa yrityksissä ja muissa 
yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla 
merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään 
tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset 
kunnanvaltuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, 
jollei salassapitoa koskevasta säännöksistä muuta johdu. 

 

 
Laatimispäivä 

 

27.06.2018 
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6 
Rekisterin 
tietosisältö  

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: 

Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä 
hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet, kunnanvaltuuston ja lautakunnan 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, kunnanjohtaja sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan 
sekä jaostojen esittelijät. 

 

Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä 
hoitavan toimielimen jaoston jäsenet ja varajäsenet, muiden lautakuntien jaostojen 
puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. 

 

Yllämainittujen henkilöiden kuntalain 84 §:ssa tarkoitetut luottamus- ja virkatehtävän 
hoitamisen kannalta merkitykselliset sidonnaisuudet, johtotehtävät ja luottamustoimet 
elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävä varallisuus ja 
muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 

 

7,  
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Henkilötiedot ovat pääasiallisesti rekisteröityjen itsensä antamia. 
Kerätyt tiedot saattavat sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja: 
- nimi, 
- sosiaaliturvatunnus, 
- tiedot luottamustehtävistä, 
- tiedot virkasuhteesta sekä 
- tiedot sidonnaisuuksista sisältäen tiedot mahdollisista luottamustoimista, mahdollisesta 
liiketoiminnan harjoittamisesta sekä tiedot merkittävästä varallisuudesta. 

8 
Tietojen säännön 
mukaiset 
luovutukset 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain 84 §:n mukaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo 
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset kunnanvaltuuston tiedoksi. Kuntalain 
mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa 
koskevasta säännöksistä muuta johdu. 

 

9 
Tietojen siirto  EU:n 
tai ETA:n  
ulkopuolelle  

 

Tietoja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Ei muita siirtoja EU:N tai ETA:n ulkopuolelle. 
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10 
Rekisterin 
ylläpitojärjestelmät 
ja  
suojauksen  
periaatteet  

A Manuaalinen aineisto 

Kansallisarkiston päätöksen 30.6.2017 edellyttämä sidonnaisuusilmoitusten säilyttäminen 
toteutetaan tarkastuslautakunnan pöytäkirjoissa. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Suomen Sidonnaisuusratkaisut Oy vastaa siitä, että verkkopalvelu on  asianmukaisesti valvottu ja 
vartioitu. Järjestelmään on toteutettu käyttöoikeuksien hallinta. Käyttöjärjestelmään kirjaudutaan 
suojatulla yhteydellä. 

11 
Tarkastusoikeus ja 
tarkastusoikeuden 
toteuttaminen 

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja 
henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.  Tarkastusoikeus on 
henkilökohtainen. 
Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen 
kerran sai tarkastavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. Asiakirjoista 
perittävät maksut perustuvat voimassaolevaan Posion kunnanhallituksen päätökseen. 
 
Tarkastusoikeutta pyytääksesi ota yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön. 

Perusteet:  

EU-tietosuoja-asetus 12. artikla. 

12 
Tiedon korjaaminen 
ja tiedon 
korjaamisen 
toteuttaminen 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta 
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta 
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta,  hänen on annettava 
asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei 
ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 

Perusteet:  
EU:n tietosuoja-asetus, 16. artikla. 

13 
Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Tietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen : Järjestelmissä tietoja säilytetään laissa/ erityislaissa 
säädetyn ajan. 
 
Asiakirjahallintajärjestelmästä ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa henkilötietoja 
suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia eikä sukututkimusta 
varten (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). 

  

Valvontaviranomainen: 

TIETOSUOJASUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO 

PL 800 

00521 HELSINKI 

http://www.tietosuoja.fi 

 


